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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 21.12.2017, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 
 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1795/15.12.2017. 

Şedinţa se desfăşoară în Sala de conferințe a Hotelului Roman Plaza,      

b-dul Roman Muşat, nr. 26, începând cu orele 14
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa tuturor celor 21 de consilieri locali.  

 

Ședința debutează, în spiritul sărbătorilor de iarnă, cu colinde interpretate 

de un grup de elevi ai Liceului Teologic „Episcop Melchisedec”, urmate de  

premierea câștigătorilor concursului „Bucuria iernii, la Roman”. 

 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local 

prevederile alineatului 1 al articolului 46 din Legea nr. 215/2001R – Legea 

administraţiei publice locale. „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea 

hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude 

până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema 

supusă dezbaterilor consiliului local.” Am rugămintea ca dumneavoastră să 

analizaţi cu atenţie proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă 

aflaţi într-o situaţie de acest gen să nu participaţi la vot. 

 

Preşedinte de şedinţă este dl. Radu-Cătălin Curpăn care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
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Dl. preşedinte Radu-Cătălin Curpăn supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 28.11.2017, care este aprobat în unanimitate de 

voturi. 

Dl. preşedinte Radu-Cătălin Curpăn supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 04.12.2017, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 

Dl. preşedinte Radu-Cătălin Curpăn supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 12.12.2017, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 

Dl. consilier Constantin Holban precizează că a rămas surprins că a primit 

încă 13 proiecte suplimentare. ”Noi consilierii P.S.D. ne-am întâlnit ieri la ora 

13
00

 și am văzut cele 11 proiecte. „Nu am avut absolut nici o problermă. Azi văd 

cu surprindere că apar 13 proiecte suplimentare, dintre care unul trimis chiar azi 

după ora 10
00

. Cel mai dureros a fost cel cu creșterea taxelor și impozitelor. Nici 

bugetul de stat al Românii nu este votat în Parlament și noi ne grăbim să mărim 

cu 20%. Dar de ce cu 20% ? La noi romașcanii sunt oameni corecți. Primul 

lucru pe care îl fac pensionarii în primele 3 luni: rup ușa primăriei pentru acei 

10%. Vă rog să scoateți aceste proiecte și să faceți o altă ședință, de îndată. Știți 

că anul acesta am venit la toate ședințele, de multe ori am asigurat și cvorumul. 

Am avut ședințe de îndată cât a avut Laurențiu în 4 ani. Am răspuns cu 

onestitate de fiecare dată și domnul primar chiar mi-a mulțumit. Facem în 

consiliul administrație publică locală nu probleme politice”. 

Dl. primarul Lucian-Ovidiu Micu afirmă că își menține aprecierile la 

adresa domnului Holban și a întregului Consiliu Local. ”Am încercat și cred că 

ați observant și dumneavoastră că pe parcursul acestui an de când sunt primar, 

am încercat să nu politizez ședințele de consiliul local. Este adevărat că abia 

astăzi ați primit un proiect de hotărâre. Trebuie să țineți cont de faptul că la 

începutul acestei săptămâni, printr-o ordonanță de urgență, s-au alocat sume de 

bani pentru profesorii care i-au câștigat prin sentințele judecătorești. Din păcate 

de la Tezoreria Neamț am primit foarte târziu sumele care reveneau 

municipiului Roman și tocmai din acest motiv a apărut și întârzierea. Referitor 

la celelate proiecte suplimentare de pe ordinea de zi, ele au necesitat o 

documentare mai mare în această perioadă aglomerată. Ați văzut că fiecare 

dintre ele sunt proiecte importante, unele avize pentru proiectele suplimentare 

fiind așteptate de la alte instituții. În ceea ce privește mărirea taxelor și 

impozitelor, sunteți în eroare, pentru că luni s-a votat bugetul pentru ceea ce 

înseamnă cotele unităților administrativ-teritoriale, iar vineri se vor discuta 

bugetele pentru ministere și celelalte structuri subordonate Guvernului. În 

octombrie am propus și aprobat un proiect pentru taxele și impozitele pe 2018 

care nu prevedea nicio creștere. După data de 30 octombrie a fost acea trecere a 

contribuției de la angajator la angajat. Problema cea mai mare a fost reducerea 

cotei de impozitare de la 16 la 10%. Luni, toți primarii din Asociația 

Municipiilor din România, indiferent de partidul din care facem parte, ne-am 

întâlnit cu premierul Tudose și am avut promisiunea că nu se va introduce pe 

ordinea de zi scăderea cotei de impozitare, însă ea a fost votată în aceeași zi. 

Numai din această măsură, Romanul pierde 9,3 milioane de lei. Nici aceste 

majorări aplicate acum, să nu credeți că acoperă acel deficit. De aceea vom lua 
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și noi măsuri de reducere a cheltuielilor de funcționare și materiale din Primărie. 

Dar ce doriți? Să nu mai dăm căldură în școli? Să nu mai deszăpezim? Să nu mai 

aprindem iluminatul sau să măturăm străzile? Nu cred că acestea sunt soluțiile. 

Eu îmi asum această măsură pentru că bugetul are nevoie de echilibru. În 

momentul de față, așa cum sunt alocate sumele bugetul pentru anul viitor nu 

poate fi echilibrat. Guvernul ne-a promis că după primele 6 luni din 2018 va 

veni cu o compensare. Dar dacă nu va încasa nu va avea de unde compensa, iar 

anul acesta știți că sumele pe care le-am primit au fost diminuate față de 

previziune pentru că statul nu a încasat. Este un moment neplăcut, dar îmi asum 

faptul că trebuie să operăm aceste creșteri. Uitați-vă la toate orașele din țară. Și 

ei au procedat la aceste majorări, nu eu le-am inventat. În ianuarie, când vom 

discuta cu dumneavoastră bugetul, veți vedea ce probleme reale vom întâmpina.  

Este păcat să condamnăm orașul pentru acestă măsură, aceasta este părerea mea. 

Dar până la urmă este dreptul fiecăruia să decidă într-un fel sau altul.” 

Dl. consilier Constantin Holban afirmă că atunci când a fost vorba despre 

dezvoltarea Romanului grupul P.S.D. a sprijinit întotdeauna inițiativele. 

”Împrumutul, cel mai mare din istoria Romanului, l-am votat în unanimitate, 

pentru că vrem să ne dezvoltăm, nu să stagnăm, nu să regresăm. Scăderea cotei 

de impozitare de la 16 la 10%  era o măsură inclusă în programul de guvernare 

al P.S.D.. Punem carul înaintea boilor. Administrația locală trebuia să aștepte 

soluțiile oferite de Guvern. 

 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări: 

1. se introduce punctul 12 – Proiect de hotărâre privind stabilirea 

salariilor de bază ale  funcţiilor publice şi contractuale din cadrul 

familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul  de specialitate 

al primarului, serviciile publice din subordinea municipiului 
Roman şi aparatul de lucru al Consiliului Local pentru anul 2018 – 

iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

2. se introduce punctul 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Actului adiţional nr. 1 la Acordul  colectiv de muncă nr. 

19750/28.10.2016 al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului şi serviciile publice de interes  local fără 
personalitate juridică – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 

Primarul Municipiului Roman; 

3. se introduce punctul 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Actului adiţional nr. 1 la Contractul Colectiv de muncă nr. 

19749/28.10.2016 al personalului contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului, aparatului de lucru al consiliului local 

şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică – 

iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

4. se introduce punctul 15 – Proiect de hotărâre privind alocarea unei 

sume din bugetul local – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 

Primarul Municipiului Roman; 

5. se introduce punctul 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Actului adițional nr. 1 la Contractul Coletiv de muncă nr. 

818/28.12.2017 al personalului contractual din cadrul Direcției 
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Administrația Piețelor, Bazar, Obor Roman – iniţiator domnul 

Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

6. se introduce punctul 17 – Proiect de hotărâre privind gestiunea 

„Serviciului de iluminat public în Municipiul Roman” – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

7. se introduce punctul 18 – Proiect de hotărâre privind gestiunea 

Serviciului Public „Reparatia si intretinerea străzilor, aleilor, 
trotuarelor, sistemului rutier” din Municipiul Roman – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

8. se introduce punctul 19 – Proiect de hotărâre privind modificarea 

H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv 

Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu 

– Primarul Municipiului Roman; 

9. se introduce punctul 20 – Proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea H.C.L. nr. 264/2017 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman; 

10.  se introduce punctul 21 – Proiect de hotărâre privind modificarea 

H.C.L. nr. 147 din 27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Bazinului de Înot din municipiul 

Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman; 

11.  se introduce punctul 22 – Proiect de hotărâre privind modificarea 

H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea 

şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman 
– iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului 

Roman; 

12.  se introduce punctul 23 – Proiect de hotărâre privind modificarea 

H.C.L. 234/31.10.2017 privind impozitele şi taxele locale pentru 
anul 2018 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman; 

13.  se introduce punctul 24 – Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local consolidat, a listei de investiții finanțate din bugetul 
de dezvoltare pe anul pe anul 2017 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman; 
 

 aceasta fiind aprobată cu 15 voturi „pentru” și 6 „împotrivă” (d-na 

consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier Radu-

Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen Patrașcu și 

dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu), după cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare pentru serviciul social Adăpost de Noapte ”Casa 

Speranței” aflat  în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a 

Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor 

şi statelor de funcţii şi personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă 

Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, a 

organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi 
serviciile publice subordonate fără personalitate juridică – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor a 
municipiului  Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind respingerea unei solicitări – iniţiator Lucian-

Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii la 

Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 

Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea comisiei speciale pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 

privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de 

transport public local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului 

Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării  și închirierii unor 

terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

12.  Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale  funcţiilor 

publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale 

"Administraţie" din aparatul  de specialitate al primarului, serviciile 

publice din subordinea municipiului Roman şi aparatul de lucru al 
Consiliului Local pentru anul 2018 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman; 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la 

Acordul  colectiv de muncă nr. 19750/28.10.2016 al funcţionarilor 

publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile 
publice de interes  local fără personalitate juridică – iniţiator domnul 

Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la 

Contractul Colectiv de muncă nr. 19749/28.10.2016 al personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

aparatului de lucru al consiliului local şi serviciile publice de interes 
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local fără personalitate juridică – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu 

– Primarul Municipiului Roman; 

15.  Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local – 

iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la 

Contractul Coletiv de muncă nr. 818/28.12.2017 al personalului 

contractual din cadrul Direcției Administrația Piețelor, Bazar, Obor 
Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului 

Roman; 

17.  Proiect de hotărâre privind gestiunea „Serviciului de iluminat public în 

Municipiul Roman” – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman; 

18.  Proiect de hotărâre privind gestiunea Serviciului Public „Reparatia si 

intretinerea străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier” din 

Municipiul Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman; 

19.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 

privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie 

publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman – 

iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

264/2017 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului 

Roman; 

21.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 147 din 27.11.2012 

pentru aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Bazinului de Înot din municipiul Roman – iniţiator domnul Lucian-

Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

22.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 

privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de 
parcare de pe raza Municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-

Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

23.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 234/31.10.2017 privind 

impozitele şi taxele locale pentru anul 2018 – iniţiator domnul Lucian-

Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

24.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a 

listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul pe anul 

2017 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului 

Roman; 

  

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – Regulamentului de organizare şi 

funcţionare pentru serviciul social Adăpost de Noapte ”Casa Speranței” 

aflat  în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Roman – 

avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 

voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (dl. consilier C. Holban). 
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Dl. consilier Constantin Holban declară că a votat „împotrivă” ca formă 

de protest pentru că nu au fost scoase de pe ordinea de zi proiectele suplimentare 

și că grupul P.S.D. din consiliul local nu va mai participa la votarea niciunui 

proiect de pe ordinea de zi. 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea organigramei, situaţiei 

posturilor şi statelor de funcţii şi personal ale Spitalului Municipal de 

Urgenţă Roman – avizul comisiei buget-finanțe a fost favorabil cu următoarele 

amendamente: 

-  în anexa 3, la pagina 25, la Biroul Achiziții Publice, la poziția 4 se va 

înlocui „Ref. Specialitate debutant” – „Ec./jr/tehnice/debutant” cu 

„Ref. Specialitate„ – „Ec./jr/tehnice”; 

- în anexa 3, la pagina 25, la Biroul Aprovizionare, la poziția 3 se va 

înlocui „Referent de Specialitate” – „Ec./tehnice” – „S” cu 

„Merceolog” – „Merceolog II” - „M”; 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele 

comisiei pentru buget-finanțe a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
  

La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea funcţiilor publice, a 

organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile 

publice subordonate fără personalitate juridică - avizul comisiei pentru 

buget-finanțe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor a 

municipiului  Roman – avizul comisiei pentru administrație publică locală, 

sport și turism a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 Punctul 5) de pe ordinea de zi – respingerea unei solicitări – avizul 

comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 Punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea achiziţionării unor servicii 

– avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea achiziţionării unor 

servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – avizul comisiei pentru 

buget-finanțe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – înfiinţarea comisiei speciale pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

municipiului Roman – avizul comisiei pentru administrație publică locală, 

sport și turism a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 

18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de 

transport public local – avizul comisiei pentru administrație publică locală, 

sport și turism a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului 
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Roman – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost 

favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării  și 

închirierii unor terenuri – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – stabilirea salariilor de bază ale  

funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale 

"Administraţie" din aparatul  de specialitate al primarului, serviciile 

publice din subordinea municipiului Roman şi aparatul de lucru al 
Consiliului Local pentru anul 2018 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a 

fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 13) de pe ordinea de zi – aprobarea Actului adiţional nr. 1 

la Acordul  colectiv de muncă nr. 19750/28.10.2016 al funcţionarilor publici 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de 

interes  local fără personalitate juridică – avizul comisiei pentru buget-finanțe 

a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
  

 La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea Actului adiţional nr. 1 

la Contractul Colectiv de muncă nr. 19749/28.10.2016 al personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatului 
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de lucru al consiliului local şi serviciile publice de interes local fără 
personalitate juridică – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 

 
 La punctul 15) de pe ordinea de zi – alocarea unei sume din bugetul 

local – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost 

favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea Actului adițional nr. 1 

la Contractul Coletiv de muncă nr. 818/28.12.2017 al personalului 

contractual din cadrul Direcției Administrația Piețelor, Bazar, Obor 

Roman – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. preşedinte Radu-Cătălin Curpăn propune să se îndrepte eroarea 

materială din titlul anexei respectiv, să se înlocuiască „28.10.2017” cu 

„28.10.2016”. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui 

preşedinte Radu-Cătălin Curpăn a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
  

 La punctul 17) de pe ordinea de zi – gestiunea „Serviciului de iluminat 

public în Municipiul Roman” – avizul comisiei pentru administrație publică 

locală, sport și turism a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 18) de pe ordinea de zi – gestiunea Serviciului Public 

„Reparatia si intretinerea străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier” 

din Municipiul Roman – avizul comisiei pentru administrație publică locală, 

sport și turism a fost favorabil.  
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 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

Punctul 19) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 219 din 

18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie 

publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman – avizul 

comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 20) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 

nr. 264/2017 – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a 

fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
  

La punctul 21) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 147 din 

27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Bazinului de Înot din municipiul Roman – avizul comisiei buget-finanţe a fost 

favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 22) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 101 din 

30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de 

parcare de pe raza Municipiului Roman – avizul comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
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La punctul 23) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. 

234/31.10.2017 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2018 – avizul 

comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu și dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

La punctul 24) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 

consolidat, a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 
pe anul 2017 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dl. consilier Constantin Holban, dl. consilier Eugen 

Patrașcu, dl. consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu și dl. consilier Leonard 

Achiriloaei nu au participat la vot. 

   

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Radu-Cătălin Curpăn declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

     Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

     Radu-Cătălin CURPĂN                                   Gheorghe CARNARIU 

 


